
  Nieuwsbrief nr. 91, oktober 2017                                  
---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Die Goude viert 85-jarig bestaan! 
 

Het is altijd spannend om te zien hoeveel mensen er komen, wanneer je een uitnodiging verstuurt 

voor een jubileumavond. Staan er stoelen genoeg, of blijven er lege plekken? Op vrijdag 6 oktober 

was de inschatting van de Lustrumcommissie perfect. Er stonden vierhonderdvijftig stoelen in het 

koor van de Sint Jan en die waren bijna allemaal bezet. Voorzitter Gerard van Ham heette de 

gasten welkom op deze –wat hij noemde – verenigingsoudejaarsavond. De vereniging is immers 

opgericht op 7 oktober 1932. De crisistijd was een beroerde tijd, maar niet voor het 

verenigingsleven. De voorzitter kondigde een kunstzinnige avond aan, waarin regelmatig kenmerken 

van die beginperiode aan bod zouden komen. 

Geopend werd met een bijzondere combinatie van kamermuziek en eigentijdse dichtkunst. Pianist 

Mark Lippe en cellist Sebastiaan van den Bergh speelden ‘Spiegel im Spiegel’, een langzaam, 

meditatief werk van componist Arvo Pärt (geboren in de jaren dertig in Estland). De muziek 

‘vervoerde’ de woorden van stadsdichter Hanneke Leroux ‘die stil dreven door het Verlaat’. De Sint 

Jan kwam aan bod in het gedicht ‘Tuimeling van licht’, waarna het duo een aangrijpend werk over 

het begrip ‘tijd’ bracht; in 1941 in krijgsgevangenschap te Görlitz gecomponeerd door Olivier 

Messiaen.  
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Daarna was het tijd voor vertederende Nederlandse filmbeelden van voor de oorlog, waarbij de rol 

van met name pionier Willy Mullens duidelijk werd. Bas van Beukering had bestaande filmpjes over 

Gouda op een nieuwe manier aan elkaar gezet en voorzien van bijpassende geluiden en teksten (van 

Dick Jonker, uitgesproken door Koos Boonstra).  

Aan het begin van de pauze kwam onverwacht wethouder Daphne Bergman langs om de vereniging 

als gewaardeerd hoeder van het erfgoed geluk te wensen met het 85-jarig bestaan. In de pauze was 

er ook gelegenheid om zgn. crisiskeramiek te bewonderen, die door Museum Gouda was opgesteld, 

terwijl plateelschilder Trudy Otterspeer aanwezig was om te laten zien dat dit ambacht nog steeds 

bestaat. Veel aandacht ging er bij de drankjes en hapjes ook uit naar de diapresentatie van Nico 

Boerboom die van ruim 25 plekken in Gouda, waarvan in de jaren dertig foto’s zijn gemaakt, 

opnieuw foto’s anno 2017 had gemaakt. 

Daarna was het podium vrij voor de mannen van Gouda’s Liedertafel onder leiding van Han Louis 

Meijer. De akoestische kansen van het koor van de Sint Jan werden met overgave benut in zeven 

liederen uit zeer uiteenlopende tijden: van Gouda IJsselstad via het Monnikenkoor uit La Forza del 

Destino tot aan ‘Jacobs ladder’. Het bracht voorzitter Gerard van Ham tot de suggestie om naast 

het Watergilde en het Sluiswachtersgilde ook een Muziekgilde op te zetten.  

Tot slot kreeg de Lustrumcommissie, bestaande uit Bart Pors, Marianne Lint, Bas van Beukering, 

Nico Boerboom en Gerard van Halem een warm applaus. Op naar de 90 in 2022!  

Hoe heeft u de avond beleefd? In een volgend nummer zetten we de reacties op een rij. (GJJ) 
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‘Luther en calvinistisch Nederland, een moeizame relatie’ 
Lezing maandag 23 oktober door Mirjam van Veen 
 

Dit jaar wordt ‘500 jaar 

reformatie’ herdacht; een 

periode die begon met een 

actie van Martin Luther. Maar 

hoe zat het met Luther en het 

calvinistische Nederland? En 

waarom vochten calvinisten 

en lutheranen elkaar 

eeuwenlang de tent uit? 

Waren de calvinistische 

toenaderingspogingen tot de 

lutheranen wel echt zo 

vredelievend? Op deze vragen 

gaat Mirjam van Veen in 

tijdens haar lezing op 

maandag 23 oktober a.s.  

 

De grootscheepse herdenking 

van Martin Luthers 

protestactie in 1517 is in 

Nederland een opmerkelijk 

evenement. Wie nauwgezet 

toekijkt, merkt dat de 

herdenkers met Luther niet zo 

goed raad weten. 

Televisieprogramma’s die 

stilstaan bij 500 jaar 

reformatie wijden met name 

aandacht aan Johannes 

Calvijn en noemen Martin Luther in de marge. De Protestantse Kerk Nederland herdenkt van alles en 

nog wat, maar al te specifiek Luthers is het niet. Geen wonder: de invloed van Luther in de Lage 

Landen is niet groot. De Lutherse kerk leeft hier eeuwenlang in de marge. Het lukt lutheranen niet 

een stempel op het religieuze landschap van de Nederlandse Republiek te drukken. Volgens de 

calvinisten is dat niet erg: zij wanen zich de echte erfgenamen van Luther en menen met zijn 

kerkhervorming door te gaan waar hij is 

opgehouden. De calvinistische claim op de 

Lutherse erfenis wekt bij de Lutheranen grote 

ergernis op. Zij beschouwen de calvinisten als 

beeldenstormers die geen enkele eerbied 

hebben voor de kerkelijke traditie. 

Calvinistische toenaderingspogingen houden zij 

consequent af.  

 

Mirjam van Veen is hoogleraar kerkgeschiedenis 

aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij 

promoveerde in 2001 op de polemiek tussen 

Coornhert en Calvijn. De laatste keer dat 

Mirjam van Veen een inleiding hield voor Die 

Goude was op 3 maart 2014. Toen sprak zij over Coornhert. Zij leidt momenteel een groot 

onderzoeksproject naar religieuze vluchtelingen in de zestiende eeuw. 

 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20:00 uur. Toegang gratis. 

  

Standbeeld Martin Luther op de Marktplatz in Wittenberg, 
ontwerp van Johann Gotfried Schadow uit 1806 
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Symposium Cornelis de Lange van Wijngaerden op 28 oktober 
 

Cornelis de Lange 

van Wijngaerden 

is de derde in de 

reeks ‘Beroemde 

Nederlanders van 

de Sint-Jan’, aan 

wie de Stichting 

Goudse Sint Jan in 

samenwerking 

met Die Goude 

een symposium 

gaat wijden. 

Eerder waren Van 

Beverningh en 

Coornhert aan de 

beurt. ‘Radicaal 

in roerige tijden’ 

is nu de 

ondertitel; het 

jaar 1787 staat 

symbool. De aanhouding van Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder Willem V, aan het 

riviertje de Vlist in juni 1787 spreekt nog altijd tot de verbeelding. Gouda komt landelijk in de 

schijnwerpers te staan. Het patriottische vrijkorps van Gouda onder leiding van Cornelis de Lange 

weet te voorkomen dat de echtgenote van de gewezen stadhouder naar Den Haag kan reizen. Daar 

hoopt zij een opstand tegen het patriottische bewind te bewerkstelligen. De patriottische 

overwinning is van korte duur, want in september valt het Pruisische leger de Verenigde 

Nederlanden binnen. Dat wordt geleid door Wilhelmina’s broer Frederik Willem, de koning van 

Pruisen. De Lange vlucht naar Brussel en komt later met de Franse legers terug. Hij wordt op 25 

september 1820 statig begraven in de Coolkapel van de 

Goudse Sint-Janskerk. 

 

Op zaterdagmiddag 28 oktober is er een symposium en een 

kleine expositie over Cornelis de Lange van Wijngaerden, 

de man die ook bekend werd als schrijver van de tweede 

Goudse stadsgeschiedenis. Wie was deze Goudse regent en 

hoe raakte hij betrokken bij de Patriottenbeweging?  

De bijeenkomst begint met historicus Sander Enderink. Hij 

geeft ter introductie een korte uitleg van zijn band met de 

Goudse Sint Jan, waarin de naam Hiëronymus van 

Beverningh niet zal ontbreken. Wim Knoops spreekt over 

‘Patriot en republikein’. Hij is deskundige bij uitstek als 

het gaat om Gouda in 1787, want hij is in 2011 op dit 

onderwerp gepromoveerd. Dan komt Ton van der Schans 

(docent geschiedenis bij Driestar Educatief) aan het 

woord. Zijn bijdrage is getiteld ‘Echte vaderlanders’. 

Onder leiding van Ton Hage, voorzitter van de Stichting 

Goudse Sint Jan, discussiëren de sprekers vervolgens over 

de relevantie van de Patriottenbeweging voor het 

hedendaagse Nederland.  

 

Het symposium begint om 14:00 uur. Vanaf 13:30 uur bent u welkom om de expositie en de 

grafkapel te bekijken. De entree bedraagt € 6,00, gelijk aan de bezoekersprijs voor de Sint-

Janskerk. Voor Vrienden van de Sint Jan is de toegangsprijs €3.  

Verdere informatie bij Pieter van Dijkum via: dijkum@planet.nl. 
  

mailto:dijkum@planet.nl
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Discussieavond over Gebouwd Erfgoed op 2 november 

Donderdag 2 november organiseert de werkgroep 

Gebouwd Erfgoed een avond met 

gemeenteraadsfracties. Met het oog op de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wil Die 

Goude de zorg voor monumenten nog eens onder de 

aandacht brengen van de (toekomstige) raad. 

Deskundigen zullen een korte inleiding houden over 

drie onderwerpen. Die onderwerpen zijn: 

 verduurzaming van gebouwd erfgoed met het oog op 

klimaatverandering;  

 handhaving van de onderhoudsplicht voor 

rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten;  

 herbestemming van monumenten. 

 

Die onderwerpen worden vervolgens in drie 

discussiegroepen besproken. Zo mogelijk vloeit daar 

een boodschap of aanbeveling uit voort aan de nieuwe 

raad. 

 

In Nieuwsbrief nummer 90 van augustus jl. heeft u het 

werkplan van de werkgroep kunnen lezen. Het 

organiseren van deze avond is een van de actiepunten 

uit het werkplan. Voor deze avond heeft de werkgroep 

een ‘pamflet’ opgesteld met de titel ‘De 

monumentenzorg in Gouda kan nog beter!’. 

U kunt dit vinden op de website van Die Goude. 

 

De avond vindt plaats op donderdag 2 november vanaf 

20.00 uur in Concordia, Westhaven 27. Omdat we ook 

externen uitnodigen, willen we graag tevoren weten 

hoeveel leden willen deelnemen. U wordt daarom verzocht u voor 30 oktober aan te melden via het 

mailadres die.goude@inter.nl.net. 
 
 

Top Tien berichten op facebookpagina Die Goude 
 

Het aantal ‘volgers’ van onze facebookpagina is sinds het begin van het jaar met 

100 gestegen. Het zijn er nu bijna 500. Hieronder ziet u de top-tien van de circa 

200 berichten die sinds 1 juni jl. zijn verschenen. Voor deze tien berichten was 

de meeste belangstelling (stand per 6 oktober 2017). Nummer 1 werd 3.800 keer 

bekeken; nr. 10 ruim 900 keer.  

 

 

 

 onderwerp datum  

1. Algemeen Bestuur SAMH benoemt Coretta Bakker tot adjunct-directeur  05.07.2017  

2. Foto van een alleenstaande Westerkerk  29.07.2017  

3. Nummer ‘Het leven in Gouda’ over Podiumkunsten uitgekomen 16.06.2017  

4. Pelita-huizen aan de Van Baerlestraat in Gouda 28.07.2017  

5. Erik Kooistra vindt foto Krugerlaan in oorlogstijd 23.07.2017  

6. Aankondiging diapresentatie Nico Boerboom op lustrumfeest 6 oktober 06.09.2017  

7. Aankondiging wandelconcert 3 september 27.06.2017  

8. Het Evert Jacobs Philipssteegje naast boekhandel Smit 29.06.2017  

9. Foto Goveka 1975 van Jan Geerink 06.09.2017  

10. Foto’s Nederlands Instituut voor Militaire Historie op internet 01-09-2017  

mailto:die.goude@inter.nl.net
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Gouda op Stelten: de 11e Waterconferentie (23 november) 
 

Op donderdag 23 

november 2017 

organiseert het Gouds 

Watergilde in de Sint-

Janskerk de 11e 

Waterconferentie. 

‘Bodemdaling en 

klimaatverandering: 

bedreiging én kans’ is 

de ondertitel. De 

Goudse binnenstad 

met zijn monumenten 

wordt bedreigd door 

een zakkende bodem 

en klimaatverandering. 

Er zijn goede 

mogelijkheden om het 

gevaar tegemoet te 

treden en er als stad 

zelfs voordeel mee te 

bereiken. De conferentie geeft cachet aan het 15-jarig bestaan van het Gouds Watergilde. 

 

Het programma in de Sint Jan ziet er als volgt uit: 

12:30 uur Ontvangst met koffie; 

13:00 uur Welkom door dagvoorzitter Gerard van Ham, voorzitter Historische Vereniging Die 

Goude; 

13:05 uur Opening door Hilde Niezen, wethouder van Gouda, portefeuille Stedelijk beheer. 

 

PROBLEMATIEK 

13:15 uur ‘De bodem blijft zakken’ door Cor Revet, lid Watergilde, Gouwenaar; 

13:35 uur ‘Effecten van klimaatverandering op Gouda’ door Jeroen van Leuken, Gouwenaar en 

meteoroloog, werkzaam bij het RIVM; 

14:00 uur ‘Waterpeilen in historisch perspectief’ door Marco Kastelein, Gouwenaar en lid 

dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland; 

14:20 uur Pauze met koffie en thee. 

 

BEGIN VAN OPLOSSINGEN 

15:00 uur Duurzaam funderen’ door Piet van ’t Wout, directeur van gelijknamig 

funderingsbedrijf, gevestigd tegen de gemeentegrens van Gouda in Waddinxveen; 

15:20 uur ‘Watermodel binnenstad Gouda’ door Hans Suijs, voorzitter van het Watergilde; 

15:40 uur Afsluiting en samenvatting door dagvoorzitter Gerard van Ham. 

 

16:00 uur Wandeling van de kerk naar de Spiegeltent aan de Turfmark onder het motto: 

‘Gouds Peil’. De zwakke plekken in de stad worden aangewezen, maar er kan ook 

worden genoten van kunstwerken langs de route die met water te maken hebben. 

 

Voor de liefhebbers is er voorafgaand aan de conferentie (om 10:00 uur) gelegenheid om een 

geleide wandeling langs water, sluizen en monumenten te maken.  

Ook kunt u zich (à € 15,--) aanmelden voor een lunch die vanaf 11:30 uur in Arti Legi wordt 

geserveerd.  

De Waterconferentie is mogelijk gemaakt door bijdragen van GoudAPot, de Historische Vereniging 

Die Goude en diverse sponsoren. De uitnodigingen zijn verzonden. 

 

Voor meer informatie en aanmelding: Hans Suijs, mail hans.suijs@hetnet.nl; telefoon 0182-536643.  

mailto:hans.suijs@hetnet.nl
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Studieproject ‘de Wiericke’ van start  
 

Op woensdag 30 augustus 

vond in Boerderij Vroege 

in Driebruggen de 

startbijeenkomst plaats 

van de zevende 

studieopdracht die het 

Gouds Watergilde heeft 

opgezet voor studenten 

Landscape & Environment 

Management van 

Hogeschool Inholland 

Delft. Volgens artikel 4 

van de statuten mag Die 

Goude zich ook richten op 

de omgeving, c.q. de 

omstreken van Gouda. De 

nieuwe opdracht is daar 

een voorbeeld van. Het 

betreft het gebied tussen de Hollandsche IJssel en de Oude Rijn, de Enkele en de Dubbele Wiericke.  

 

Na de opening gingen inleiders in op de thema’s ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorie (Sake 

Kuipers van de Omgevingsdienst Midden-Holland), waterbeheer (Chris van Noorden van het 

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden), resp. natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer (Luc 

Oevermans, Staatsbosbeheer).  

 

Onder leiding van Johan van Gameren van Watersnip Advies maakten de aanwezigen aansluitend 

een fietstocht door de polders Lange Weide en Oukoop. Onderweg werd een bezoek gebracht aan 

twee boerenbedrijven. Hoeve Stein krijgt binnenkort het predicaat ‘biologisch’, omdat het ruim 

twee jaar zonder kunstmest heeft gewerkt.  

In de discussie met de studenten kwam naar voren dat het gebied meer cultuurhistorisch 

interessante aspecten heeft dan je op het eerste gezicht zou denken. ‘Je ziet het pas als je het 

weet’. Dan pas kun je er rekening mee houden. De indruk komt boven dat het zogenaamde 

‘plankgas-boeren’ (primair met oog voor een zo hoog mogelijke melkproductie) zijn langste tijd 

heeft gehad, omdat Nederland uiteindelijk op de wereldmarkt de concurrentie niet aan zal kunnen. 

Is ‘integraal en inclusief boeren’ (meer rekening houden met facetten zoals het waterbeheer, het 

tegengaan van bodemdaling, natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit) de 

toekomst voor de Nederlandse veehouderij? Dat vraagt om een andere manier van denken en 

handelen van boer en bank, maar ook om een politiek die zich los maakt van de korte termijn. Voor 

de bedrijfsvoering van de boer zijn lange termijn afspraken cruciaal. Duidelijk is dat er meer 

aandacht is voor de verbinding tussen stad en land, meer belangstelling voor streekproducten. Zo 

ging het project van start met een goede inhoudelijke discussie. 

 
Kopij voor volgende nieuwsbrief s.v.p. 28 oktober bij redactie 
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Reactie op Nieuwsbrief nr. 90 
Els van Elk-IJsselstijn heeft het interview met Marianne van der Veer-Wolff gelezen (in de rubriek 

Het Gouda van ……..). Daarin komt de firma Joh. Wolff & Co aan de Fluwelensingel ter sprake. Het 

roept bij Els herinneringen op, want zij heeft daar van 1 oktober 1952 tot en met 30 oktober 1954 

gewerkt. Ze heeft die data onthouden, want ze staan op het getuigschrift dat zij bewaard heeft.  

Els werkte eerst op de afdeling voorraadcontrole, later als facturiste. Facturen werden toen nog 

met de hand geschreven volgens het zogenaamde doorschrijfmodel. Om gelijk een kopie te hebben 

werd een blanco vel A4-papier op een metalen plaat gelegd. Daarop kwam een vel carbonpapier en 

daar weer bovenop de echte factuur. Els herinnert zich dat de jongste bedienden door de oudere 

medewerkers werden aangeduid als 

‘de kleuterschool’. De 

kleuterschool moest de catalogus 

samenstellen. De verschillende 

pagina’s lagen uitgespreid op een 

grote ronde tafel. Je moest dan in 

een bepaalde volgorde langs die 

tafel lopen en telkens een bepaald 

blaadje oppakken. Van de bundels 

werd dan op een andere afdeling 

de catalogus gemaakt. “Voor dat 

werk kreeg je een kleine 

vergoeding. Je moest goed 

opletten, maar er werd ook veel 

gelachen.” 

De artikelen die de fa. Wolff & Co verhandelde, gingen overal naar toe. Els meldt dat in die tijd 

Frans Lafeber tot taak had om de goederen met een handkar naar het bodehuis aan de Blekerssingel 

te brengen. De vrachtbrieven werden door Els en haar collega’s ingevuld.  

Een gebeurtenis die zij ook niet vergeten is, was de begrafenis in 1953 van de directeur-eigenaar 

van Wolff (de grootvader van Marianne van der Veer-Wolff, red.). Hij werd begraven op de 

Katholieke Begraafplaats aan de Graaf Florisweg. Van alle personeelsleden werd verwacht dat zij bij 

de begrafenis aanwezig waren, herinnert Els zich. Vanaf de Fluwelensingel tot aan de begraafplaats 

liep een lange stoet van in het zwart geklede mensen door de stad. Terug ging ieder zijns weegs. Er 

hoefde die dag niet meer gewerkt te worden.  

 

Ander redactieadres voor Tidinge 
Sinds kort heeft de redactie van ons kwartaalblad Tidinge een eigen mailadres. U kunt 

hoofdredacteur Paul van Horssen het best bereiken via redactie-tidinge@diegoude.nl. 

 

Afscheid bestuursleden 
Het bestuur van Die Goude heeft begin september in sociëteit De 

Reünie afscheid genomen van Ronald van der Wal. Twee volle 

perioden maakte hij deel uit van het bestuur. U kent hem als 

hoofdredacteur van de Tidinge, als inleider bij verschillende 

lezingen en als docent bij de Goudologie-cursus. Voorzitter Gerard 

van Ham bood hem - als dank voor de jarenlange inzet -  

enkele attributen aan voor zijn nieuwe racefiets. Bloemen waren 

er voor zijn vrouw, Hannie van der Wal-Hortensius.  

Ook van Han Breedveld zou afscheid genomen worden. Herstellend 

na een verblijf in het ziekenhuis moest hij helaas afzeggen voor de 

bijeenkomst in De Reünie. Ook Han heeft er twee 

bestuursperioden op zitten. In het bestuur was hij contactpersoon 

met het Watergilde, maar u kent hem verder ook als een van de 

auteurs van Stad van de Gouwenaars. Het boekje over de Goudse 

sluizenroute was een van zijn andere werken. Han Breedveld blijft 

actief als voorzitter van de werkgroep Ruimte. De 

verenigingsattentie wordt hem binnenkort overhandigd. 

mailto:redactie-tidinge@diegoude.nl
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‘Boeren, burgers en buitenlui’ 
Lezing door Gemke Jager en Corrie Perdijk 
 

De maandagavond voorafgaand aan Open Monumentendag (OMD) is 

traditioneel de opening van het najaarsprogramma van Die Goude. 

Samen met de Stichting Open Monumentendag zet de 

Lezingencommissie een lezing op rond het landelijke thema van 

OMD. Deze keer, op 4 september jl. in sociëteit Concordia, ging het 

om ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Helemaal volgens plan verliep de 

avond niet. Het lukte niet om de film die inleider Corrie Perdijk had 

meegebracht, via de beamer op het doek te krijgen. Zoiets is altijd 

pijnlijk voor de organisatie, maar Marian Heeringa zegde doortastend 

toe dat de belangstellenden de film in de toekomst alsnog te zien 

krijgen. 

Traditioneel (helaas voor de laatste keer, want ze treedt af als 

voorzitter van de stichting OMD) maakte Marije Strating de 

aanwezigen duidelijk waarom het programma van dit jaar zo 

interessant zou zijn. Naast het landelijke thema is ook een lokaal 

thema gekozen: ‘Gouda smaakt naar meer’. Na afloop van de lezing 

kregen alle aanwezigen het programmaboekje mee naar huis.  

 

Voor de pauze sprak Gemke Jager, begin 2016 met pensioen gegaan als directeur van het 

Zilvermuseum in Schoonhoven. Zij maakte van de gelegenheid gebruik om het museum nog eens 

goed te promoten. Gemke voelde zich helemaal thuis in Gouda, want als student kunstgeschiedenis 

heeft zij stagegelopen in het toenmalige Museum Catharinagasthuis bij directeur Josine de Bruijn-

Kops. Zij ging in op één aspect van de ‘boeren’ uit het landelijke thema, namelijk het gebruik van 

sieraden, vooral bij vrouwen een middel om macht en pracht te laten zien. Terwijl Nederland 

bekend staat om zijn terughoudendheid bij het etaleren van rijkdom, blijkt de welstand wel 

degelijk uit oorijzers, rijgnaalden, krullen en hangers. Ze kwamen allemaal in beeld, aangevuld met 

bloedkoralen, granaten, lodereindoosjes, tasbeugels en nog veel meer. Men was zich op het 

platteland bewust van status. Pas als je 50 koeien had, waagde je het om een gouden hanger om te 

doen. Maar de sieraden waren niet alleen een toonbeeld van rijkdom; ook duidden ze vaak de 

streek aan en het geloof. Tijdens het verhaal kon af en toe vanuit de zaal meegedaan worden, 

bijvoorbeeld wanneer Gemke Jager vroeg hoeveel een kilo zilver of goud vandaag kost.  

 

Na de pauze zouden de 

arme lieden aan de 

orde komen, de 

buitenlui. Corry Perdijk 

van het Streekmuseum 

zou eerst een film laten 

zien over het leven van 

een turfsteker in 

Reeuwijk en daarna een 

toelichting geven. Die 

film kwam- zoals 

gezegd – niet op het 

doek, waarna Corry van 

de nood een deugd 

maakte door aan de 

aanwezige Gouwenaars 

te vertellen hoe mooi 

het streekmuseum in 

Reeuwijk is. Ook de 

opbouw kwam aan bod en de activiteiten die er nog meer plaats vinden. Janny van Kippersluis vulde 

dat aan met informatie over de werkgroep Genealogie. Zo werd het een onverwachte avond. (GJJ)  

Gemke Jager, Janny van Kippersluis, Corry Perdijk en Marian Heeringa 

Marije Strating 
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Najaarsexcursie naar Doesburg 
 

Zaterdagmorgen 2 september om 
half negen vertrok de bus met 
dertig deelnemers. Na aankomst 
in Doesburg in het Arsenaal was 
er koffie met gebak. Het 
Arsenaal van Doesburg is een 
voormalig middeleeuws klooster. 
Na de reformatie is het 
eeuwenlang in gebruik geweest 
als kazerne en als 
wapenopslagplaats. 
Tegenwoordig is het gebouw in 
gebruik voor horeca, cultuur, 
kunst en ambacht.  
Na de koffie zocht het 
gezelschap het hogerop in het 

gebouw. In de zaal bovenin gaven gidsen een mooie presentatie met een video over het ontstaan 
van Doesburg. Het tweede deel ging over de vestingwerken. Daarna kwam Robert Gordon aan de 
orde. Wie eerder dit jaar in het Rijksmuseum de tentoonstelling ‘Goede Hoop. Zuid-Afrika en 
Nederland vanaf 1600’ heeft gezien, herkent zijn naam. Het is de in Doesburg geboren 
ontdekkingsreiziger, soldaat, tekenaar, natuurwetenschapper en taalkundige van Schotse afkomst, 
die zulke prachtige tekeningen maakte van flora en fauna in Zuid-Afrika. Na de presentatie werd 
het gezelschap in twee groepen gesplitst, die allebei een stadswandeling door het schitterende 
stadje Doesburg gingen maken, die eindigde bij het Mosterdmuseum. 
 
Na de lunch met een kopje mosterdsoep konden de deelnemers kiezen: eerst naar museum Société 
Musée Lalique Pays Bas en daarna een uurtje vrij rondwandelen of eerst met de bus naar de 
vestingwerken om daar te wandelen en vervolgens naar het museum. De nog grotendeels aanwezige 
vestingwerken zijn in de 17e eeuw ontworpen door Menno van Coehoorn. Het rampjaar 1672 speelde 
hierbij een rol. In 1949 is een groot deel gerestaureerd. Het betreft een afwisselend terrein met 
hoge droge en lage moerassige stukken. Een aantal keren per jaar wordt dit gebied opengesteld 
voor rondleidingen. De groep die hiervoor had gekozen, genoot onderweg van een korte bui en van 
hoog gras. Met natte schoenen werd de bus weer betreden om naar Museum Lalique te gaan. De 
glaskunst daar werd zeker door de dames zeer bewonderd. 
 
In de Waag was er om 16.00 uur een borrel met bitterballen. Uitgezwaaid door de uitstekende 
Doesburgse stadsgidsen vertrok het gezelschap een uur later weer naar Gouda. We hebben veel 

gezien en afgezien van dat ene buitje 
was het prima excursieweer. Reisleider 
Arjan Segers van Historizon had het 
weer voortreffelijk georganiseerd.  
 
Punt van zorg is het aantal deelnemers. 
Als Historizon dit wil kunnen blijven 
doen, moet er iets gebeuren. Hoe ligt 
de belangstelling bij de leden?  
Voor de deelnemers aan de trip naar 
Doesburg was de vraag niet moeilijk. 
Leden van de excursiecommissie 
hebben gedurende de dag gevraagd hoe 
zij erover denken. Alle deelnemers 
gaven aan dat zij twee excursies per 
jaar op prijs stellen. Zeer content zijn 
ze met de opzet van Historizon, omdat 
er nooit bijkomende kosten zijn. (Jan 
Verkerk) 
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Een Goudse geëerd met een straatnaam in Moordrecht 
 

Adri den Boer uit Nieuwerkerk aan 

den IJssel attendeert de redactie op 

het feit dat er in Moordrecht een 

Adriana van Rijkestraat is. Dat is als 

zodanig niet bijzonder; wel het feit 

dat Adriana van Rijke in Gouda 

geboren en begraven is. In een artikel 

over Moordrechtse straatnamen in het 

Zuidplasser huis-aan-huisblad Hart 

van Holland las Adri dat Adriana van 

Rijke iemand was die de armen van 

Moordrecht ‘rijkelijk bedacht’. 

Daarom werd in het IJsseldorp op 23 

oktober 1698 de klok geluid toen zij 

in Gouda werd begraven!  

Bij zo’n bericht is de Nieuwsbrief 

graag bereid een korte verkenning te 

doen. Zodra het serieus wordt, laten 

wij het graag over aan de Tidinge. 

Allereerst de vraag: van wie komt het 

idee om in Moordrecht een straat 

naar deze vrouw te noemen? Ook 

weer met hulp van Adri den Boer 

komen wij terecht bij de heer K.A. 

Gort, van 1966 tot 1977 gemeenteraadslid voor de SGP in de gemeente Moordrecht. Hij weet zich te 

herinneren dat het college van B&W destijds het voorstel deed om voor de straatnaamgeving in de 

nieuwe wijk Vijf Akkers uit te gaan van plantennamen zoals Graspol, Rietgors, Veenpluis of Klein 

Hoefblad. “Waarom geen namen van mensen die iets voor Moordrecht betekend hebben?” werd 

vanuit de raad gevraagd. Er werd besloten tot een mix en toevallig had de heer Gort wat historische 

namen achter de hand. Een daarvan was Adriana van Rijke. In de Moordrechtse Koerier van 4 

september 1975 schijft hij een toelichting. Vooropgesteld wordt dat Adriana geen ‘Moortse’ was. 

Adriana wordt (op grond van het notulenboek van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente uit 

1699) omschreven als een ongehuwde maagd van omtrent vijftig jaar, poorteresse van Gouda. 

Adriana blijkt op 2 december 1648 in de Sint-Janskerk gedoopt als Ariaentgen van Rijck. Cornelis en 

Claertgen Gerrits waren getuigen. Adriana wil vasthouden aan de openbare godsdienst van de – in 

haar ogen - ware Gereformeerde Kerk en is misnoegd over ‘enige ontmoetingen in de kerk van 

Gouda’. Vanaf dat moment gaat zij in Moordrecht en Gouderak ter kerke. Dat is zij niet vergeten, 

wanneer zij onder zwaar lichamelijk lijden merkt dat haar stoffelijke einde nabij is. Adriana, 

kennelijk niet onbemiddeld, laat een testament opmaken, waarin de kerkelijke gemeenten van 

Gouderak en Moordrecht en de Lutherse Kerk te Gouda als enige erfgenamen worden aangewezen. 

Het gaat om rentebrieven, obligaties en contant geld. Op 20 oktober 1698 overlijdt zij, volgens het 

begraafboek met de naam Ariaentje van Ryck. De diaconie van Moordecht koopt van de erfenis o.a. 

een zilveren avondmaalschotel, die in een boek van Gilles Schotel uit 1870 wordt aangeduid als een 

van de schoonste in de Nederlands Hervormde kerken: ‘een kunststuk van hooge waarde’ met 

voorstellingen uit het leven van Jezus. Dat zullen de armen van Moordrecht gewaardeerd hebben. 

Heeft deze Goudse in Gouda zelf geen sporen achtergelaten? Toch wel. In Moordrecht was kennelijk 

niet bekend dat Adriana van Rijck in 1698 aan de beide weeshuizen 1500 gulden had gelegateerd 

(Duizend jaar Gouda, blz. 380). Maar er moet meer te vinden zijn. De heer Gort stelt voor om de 

notariële protocollen bij SAMH in te gaan zien. Han Bik doet de suggestie om eens te kijken in het 

Groot Protocol (1620-1760), Luthers Archief no. 2, dat bij het streekarchief aanwezig is. Coretta 

Bakker bevestigt dat er bij SAMH het nodige over Adriana te vinden is, zowel in fiscale bronnen, als 

in de archieven van de Evangelisch-Lutherse gemeente en het wees- en aalmoezeniershuis, of in het 

Apparaat van Matthijs. Voor wie is dit een uitdaging? (GJJ) 
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Komt het oudste openbaarvervoerkaartje uit Gouda?  
 

Piet Perkament is het pseudoniem van 

een (zo schrijft hij zelf) antiquarius die 

zich bezighoudt met ‘verzamelen, 

bibliofilie, historische objecten & 

cultureel erfgoed’. Al vele jaren houdt 

hij een blog bij. In mei schrijft hij een 

kaartje voor de trekschuit van Gouda 

naar Amsterdam uit 1775 op Marktplaats 

te hebben aangetroffen (foto). Hij gaat 

op onderzoek uit. In het maandblad 

Amstelodamum staat een artikel van 

oud-streekarchivaris Geselschap over de 

onderhandelingen tussen Gouda en 

Amsterdam over de aanleg van een 

jaagpad en over de exploitatie van ‘De 

trekvaart van Amsterdam naar Gouda 

1658-1823’. Over de dienstregeling vindt 

Perkament informatie in Jan Wagenaars 

Amsterdamse stadsgeschiedenis. Ook vindt hij een Ordonnantie op de vaart langs den Amstel, 

Drecht en Aar uit die tijd. Op basis daarvan schetst Perkament een beeld van dit voor Gouda ooit zo 

belangrijke vervoer. U kunt het lezen op http://perkamentus.blogspot.nl.  

Grappig is dat Geselschap ‘onze’ Anna Barbara van Meerten-Schilperoort citeert, die het niet meer 

ziet zitten met de trekschuit: “Uitmuntend voor oude, zwakke of ziekelijke menschen, maar voor 

jonge lieden, wien het bloed snel door de aderen vloeit, allervervelendst”.  

Het vervoerbewijs dat Piet Perkament heeft verworven, is door een heer Barends gekocht. Blijkens 

een wat curieuze berekening betaalde hij twee gulden twintig voor de huur van een roef op de 

avondvaart naar Amsterdam. Perkament heeft in Goudse poorterboeken gevonden dat verhuurder 

Jan Willem van Sweeringen in 1758 vanuit Utrecht is gekomen. In 1769 en 1777 koopt hij huizen aan 

de Turfmarkt. Mogelijk grenzen die percelen aan het Amsterdams Veerhuis om de hoek aan de 

Gouwe, want achter het veerhuis bevindt zich later een rijtuigstalling. Piet Perkament 

becommentarieert het ruim twee eeuwen oude vervoerbewijs (10 x 7,5 cm.). Het gaat om een 

voorgedrukt kaartje, dus moeten er behoorlijk wat van verkocht zijn. Het voorgedrukte ‘Roef' (het 

dure, luxere gedeelte van de trekschuit ten opzichte van het goedkope 'ruim') en vooral verderop 

“alwaar de Roeven verhuurt...” lijkt hem een aanwijzing dat er uitsluitend hiervoor kaartjes 

(feitelijk reserveringsbewijsjes) waren. Opvallend vindt Perkament de laatste reclameregel over 

logeren en trakteren tegen een ‘civile’ prijs, 

waarmee dit kaartje een modern trekje krijgt 

en Jan Willem zich laat kennen als een 

ondernemer. Hij houdt de verhuur bij in een 

register ('voor d'Aantekening').Misschien was 

dat van overheidswege verplicht. Gezien de 

naamgeving zal er een directe band zijn 

geweest tussen ‘Het Amsterdamse Veerhuys’ 

en de veerverbinding Gouda-Amsterdam. Dat 

blijkt ook uit een advertentie uit 1803 waarin 

notaris C.C. Krom meldt dat “het Verhuren der 

Roeven van de Volkschuit op Amsterdam, 

welke voor hetzelve afvaart en aankomt” 

behoort bij de koop van dit vanouds 

gerenommeerde logement. 

Tot slot stelt Perkament de vraag: hoe uniek is dit kaartje? De oudste advertentie die hij kan vinden 

op Delpher, waarin sprake is van kaartjes voor de trekschuit, is van 1830! Vragen, mailen en 

twitteren levert alleen verbaasde reacties op. Piet Perkament concludeert dat hij het laatst 

overgebleven kaartje voor een Hollandse trekveerverbinding in handen heeft: “Sterker nog, 

vermoedelijk Nederlands oudste (openbaar) vervoersbewijs...”. 

http://perkamentus.blogspot.nl/
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Bijzonderheden van Hervormd Gouda, opgetekend in 1870 
 

Gilles Dionysius Jacobus Schotel (*1807 Dordrecht - †1892 Leiderdorp) was een Nederlands 

Hervormde predikant die boeken schreef over historische gebeurtenissen en personen uit (vooral) de 

zeventiende en achttiende eeuw. In Tidinge is meerdere keren geciteerd uit zijn werk over 

Hieronymus van Beverningh en Bruno van der Dussen. Sommige tijdgenoten beoordelen zijn werk 

niet zozeer als analytisch en synthetisch, maar vooral als ‘veelweterij’. Een van zijn werken is De 

openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, 

uitgegeven in 1870. Het is een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van ‘de’ Nederlands 

Hervormde kerk, zowel wat betreft de uiterlijke kenmerken als wat betreft de dienst. Er zijn 

krachten op de wereld die dergelijke boeken digitaliseren en openbaar maken. De redactie van de 

Nieuwsbrief loopt na of er iets over Gouda in staat. Wat vindt een dominee-onderzoeker anno 1870 

opmerkelijk als het om Hervormd Gouda gaat? 

 

Onze Sint-Jan komt al vroeg in het boek aan de orde als een van 

de tientallen fraaie 15e- en 16e-eeuwse kerken die nog bestaan. 

Als bijzonderheid wordt de houten toren op de kerk genoemd, 

die inwendig rust “tegen haar westzijde, op twee zware uit vier 

halve zuilen gevormde pilaren.” Vermeld wordt dat de kerk in 

Gouda al vroeg twee orgels kent. Na de invoering van de nieuwe 

psalmen en gezangen moeten de orgels overal verbeterd worden. 

Jean Moreau van Rotterdam voltooit het uitmuntende kunstwerk 

te Gouda in 1736. Ook met ere genoemd wordt musicus Joachim 

Hess uit Gouda. Hij wordt als een uitmuntende meester gezien, 

die niet alleen door zijn uitstekend orgelspel, maar ook als 

componist en schrijver roem heeft verworven. Het werk van Hess 

is bijvoorbeeld te horen wanneer het orgel te Oudshoorn op 10 

juni 1783 wordt ingewijd. Het ‘zang-collegie’ van Gouda laat zich 

horen en het orgel wordt bespeeld.  

Bijkant lyrisch wordt Schotel in het hoofdstuk over de 

geschilderde glazen. De Sint-Janskerk verdient het "nederlandsch 

museum van glasschilderkunst" genoemd te worden. De 

kunstzameling van de gebroeders Crabeth overtreft alle 

overblijfselen der glasschilderkunst in andere kerken. Lodovico Guicciardini (1521-1589) zou al 

geschreven hebben over “die schoone en levendige verwen, die door water noch wind, noch lengte 

van tijd vergaan”. 

Bij de graven merkt Schotel de geelkoperen platen op van de grafzerk van Gijsbert Willemsz. Raet, 

de priester van de Sint-Jan die de pelgrimstocht naar Jeruzalem had ondernomen. Het middelstuk 

vertoont “den Engel der opstanding, houdende in de regterhand een wapenschild, waarop een 

miskelk en twee palmtakken als symbolen van het priesterschap en in de linker een tweede schild 

met het wapen van Jeruzalem, het H. graf en de martelingen der H. Catharina.”  

Moeite heeft Schotel met het gebruik in de 16e en 17e eeuw om de namen uit het ‘neêrduitsch’ in 't 

Latijn of Grieks over te zetten. Als voorbeelden geeft hij o.a. Gerrit Gerritsen/Desiderius Erasmus 

en Cornelis Loose van Gouda/Cornelius Calsidius Chrysopolitanus. Hij neemt niet aan dat dit alleen 

uit geestelijke hoogmoed voortsproot, maar is blij dat deze pedanterie aan het eind van de 17e 

eeuw in onbruik raakte. Als het over ambtsgewaden gaat, blijkt de Goudse dominee George de Mey 

een vermelding waard. Hij is een van de dominees die een japon draagt, zowel in huis als op straat. 

Hij bezoekt de gemeente en zieken ermee en gaat er in wandelen.  

Schotel wijst verder op de Heidelbergse Catechismus die door kerkelijk en politiek gezag is 

ingevoerd en overal in kerken en scholen wordt gebruikt, alleen Gouda uitgezonderd. Tenslotte 

staat Schotel stil bij de Synode te Gouda van 1737. Bij de sluiting daarvan houdt de Goudse 

predikant Bernardus de Moor naar aanleiding van Openbaringen III 2 een leerrede over het bestendig 

geluk van een geestelijk overwinnaar. Daarvoor ontvangt hij een gouden ducaton. Alle synodeleden 

worden ‘gedefroyeerd’ en genieten een gastvrij onthaal in de huizen van de burgers. Meestal 

betaalt de stad voor de synodale maaltijd, of zorgt ten minste voor de wijn. Die maaltijden zijn 

luisterrijk en kostbaar. Ze worden ook bijgewoond door de burgemeesters, leden van de vroedschap 

en andere hooggeplaatste of geleerde mannen. (GJJ)  
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Boek Belgische vluchteling Emiel De Bruyne bij de drukker 
 

In Nieuwsbrief 88 

(maart 2017) schreef 

Frans Vandenhende 

over zijn onderzoek 

naar Emiel De Bruyne, 

die als Belgische 

vluchteling jarenlang 

in Gouda woonde. 

Emiel was de 

grootvader van Lieve 

De Buck, de vrouw van 

Frans. Vorig jaar 

september waren zij 

te gast bij de 

onthulling van het 

herdenkingsbord aan 

de Graaf Florisweg op 

de plek waar destijds 

Vluchtoord Gouda was 

gevestigd. Half juni 

waren zij weer enkele 

dagen in Nederland 

voor de laatste losse 

eindjes van de studie. 

Met hotel De 

Utrechtse Dom als 

thuisbasis bezochten zij het Nationaal Archief in Den Haag, het streekarchief in Gouda en spraken 

zij met mensen die goed geïnformeerd zijn over Gouda in de periode 1914-1918.  

Erkennend dat zo’n onderzoek nooit helemaal af is, maakt Frans Vandenhende duidelijk dat alle 

afspraken zijn gemaakt om het boek Emiel De Bruyne, Belgisch vluchteling in Gouda 1914-1918 dit 

jaar te laten verschijnen. Hij toont de dummy die in een ordner zit. Op 1 september is de tekst 

ingeleverd bij de drukker. De Belgische presentatie zal vlak na Sinterklaas plaatsvinden in 

boekhandel Theoria in Kortrijk, waarvan – niet toevallig – zijn broer Pascal de zaakvoerder is. 

Zanger Kris De Bruyne, ook een kleinkind van Emiel De Bruyne, zal de bijeenkomst opluisteren. De 

presentatie in Nederland is gepland op 15 februari 2018 in de Belgische ambassade in Den Haag. 

Frans kiest in zijn boek voor een tweezijdige benadering. Enerzijds kruipt hij in de huid van Emiel 

De Bruyne en beschrijft hij diens vlucht vanuit Kruibeke, het dagelijks leven in Gouda en het werken 

als onderwijzer in het Vluchtoord. Anderzijds stapt Frans in de rol van onderzoeker, die de 

handelingen en gebeurtenissen in een kader plaatst. Voor België is zijn missie om binnen de 

onmiskenbare aandacht die ‘de Grote Oorlog’ krijgt, de schijnwerper iets weg te draaien van de 

Westhoek waar de jarenlange loopgavenoorlog voor verschrikkingen zorgde. De belangstelling voor 

het lot van de vluchtelingen is altijd beperkt gebleven. Maar in Nederland is de interesse in het 

leven tijdens de Eerste Wereldoorlog überhaupt niet groot en moeten we het praktisch doen met 

het werk van Paul Moeyes. Frans Vandenhende wil de praktische gevolgen zichtbaar maken die de 

elders gevoerde oorlog voor de Goudse bevolking heeft.  

Zijn er losse eindjes? Frans heeft niet het originele contract kunnen vinden dat de firma Steensma 

aan de Graaf Florisweg sloot met het comité dat, onder leiding van IJssel de Schepper, het initiatief 

nam tot oprichting van Vluchtoord Gouda. Tot het laatst spannend is de vraag of en hoe Emiel De 

Bruyne formeel in Gouda ingeschreven was. Het staat vast dat de familie gewoond heeft op 

Keizerstraat 73 en op Groeneweg 73, maar in het Bevolkingsregister en in het Adresboek Gouda 

komt de naam niet voor. Frans heeft wel het schriftelijk bewijs dat Emiel is ingeschreven in het 

vreemdelingenregister van de politie in Gouda. Dat register is echter in Gouda noch in Den Haag 

teruggevonden. Als die informatie alsnog boven water komt, zal hij het melden bij de presentaties 

in Kortrijk, Den Haag en – wie weet – bij een lezing van Die Goude. Aan termijnen voor opmaak en 

druk wordt niet getornd. (GJJ) 
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De openbare leeszaal en bibliotheek aan de Oosthaven 

Een bijdrage van Els van Elk-IJsselstijn 

 

Op 5 januari 1929 

kreeg de stad 

Gouda zijn eerste 

openbare 

leeszaal. Die werd 

gevestigd in het 

pand Oosthaven 

54. Iedere 

inwoner kon vanaf 

dat moment zelf 

kennisnemen van 

informatie die via 

kranten en 

tijdschriften werd 

verspreid. Later 

werd daar ook de 

openbare 

bibliotheek 

ondergebracht. Ik 

ben in 1937 in 

Gouda geboren. 

Het begin heb ik 

dus niet 

meegemaakt. Ik herinner me echter goed hoe leeszaal en bibliotheek in de jaren vijftig en zestig 

van de vorige eeuw werkten. 

Je ging het pand binnen en liep dan een lange gang door. Daarachter was de openbare bibliotheek 

die later was toegevoegd aan de leeszaal. Voor de leeszaal moest je een trapje op en voor de 

muziekbibliotheek ging je een trapje af. Er was ook een tuin die grensde aan het water van de 

Spieringstraat. Voor die tuin ging je ook met een trap naar beneden. Aan de kant van de haven had 

het pand een grote kelder, waar indertijd grote aardewerk kannen stonden. Ik heb altijd begrepen 

dat daar ooit bier werd opgeslagen, dat per schip werd vervoerd. Als buurman had de leeszaal een 

tandarts (op Oosthaven 56) terwijl aan de andere kant een bank was gevestigd. 

De leeszaal was iedere morgen open, behalve op zondag. De bibliotheek daarentegen was ’s 

middags open, maar ook - twee keer in de week - ’s avonds en op donderdagmorgen, marktdag. 

Daardoor konden mensen van buiten Gouda er ook gebruik van maken. In de leeszaal werd toezicht 

gehouden door een assistente. Eten en drinken was er niet toegestaan, maar ook moest je stil zijn. 

 

In 1958 werd de bibliotheek naar mijn gevoel pas echt openbaar. Voor die tijd moest je het lijstje 

met de boeken die je wilde lezen, afgeven aan de balie. De assistenten zochten dan de boeken voor 

je op. Met echt openbaar bedoel ik dat je zelf langs de boeken mocht lopen en uitzocht wat je 

wilde lenen. Die boeken liet je dan aan de balie afstempelen. Als je een boek eerst wilde bekijken, 

mocht je het in je handen nemen en inzien, maar op de lege plaats zette je een houten plankje 

(een soort kaasplankje) neer. De maat van het plankje zal ongeveer 20 x 15 cm zijn geweest. Wilde 

je het boek niet thuis gaan lezen, moest je het op de juiste plaats terugzetten. Die kon je vinden 

door middel van dat plankje. Een bekend fenomeen was ook de zogenaamde gifplank. Daar stonden 

de boeken voor ‘de rijpere lezers’. In die tijd beschikte Gouda ook over een aparte 

jeugdbibliotheek. Die was gevestigd in een school aan de Keizerstraat. De jeugdbibliotheek was 

natuurlijk open op woensdagmiddag. Om gebruik te kunnen maken van de bibliotheek moest je lid 

worden en een vast bedrag per jaar betalen. Voor kinderen waren er knipkaarten.  

De leeszaal en bibliotheek zijn tot 1973 gevestigd geweest aan de Oosthaven. Toen werd het pand 

van het voormalig Weeshuis aan de Spieringstraat betrokken. Dat is inmiddels ook verleden tijd. 

Sinds 2014 huist de bibliotheek in de Chocoladefabriek.  
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Stijfselen op de stijfselbaan 
 

Stijfselen is een verschijnsel geweest, waaraan heel wat 

Gouwenaars hun leven te danken hebben. Toch is het 

nog niet aan de orde geweest in de serie Het leven in 

Gouda. Het begrip komt met enige regelmaat naar 

voren in interviews met oudere inwoners van onze stad. 

In het ‘Gouwe Verhaal’ in de nieuwe Tidinge 

bijvoorbeeld geeft Wim Scholten aan dat hij zijn vrouw 

heeft leren kennen bij het stijfselen. Ook 

drankenhandelaar-geheelonthouder Jan Snaterse sprak 

erover (Nieuwsbrief 72). Stijfselen was het – vooral op 

zaterdag en zondag - in kleine groepjes de Kleiweg op 

en aflopen. De jongens en meiden kleedden zich 

daarvoor goed. Het oogmerk was om de nodige indruk te 

maken op passerende of meelopende groepen van het 

andere geslacht. Anders gezegd: het was een soort 

wandelende huwelijksmarkt. De Kleiweg heette dan ook 

de stijfselbaan. Exclusief Gouds was het niet. Ook in 

Leiden is stijfselbaan een bekend begrip. 

Maar waar komt die naam stijfselen vandaan? Heeft dat 

te maken met behangstijfsel, met plakken dus? Nee, dat 

zit iets ingewikkelder in elkaar, zo heeft L.J. (Leen) 

Korstanje al in 1988 uitgezocht voor Die Goude. In 

Tidinge nummer 1 van 1988 staat zijn artikel ‘Vanwaar 

komt de naam stijfselbaan?’ (Te achterhalen door op 

www.diegoude.nl ‘stijfselbaan’ in te vullen in de 

zoekfunctie). 

 

Korstanje geeft aan dat de straat vroeger een grote(re) rol speelde voor contacten tussen jonge 

vrouwen en mannen. Bijna elke stad had wel een straat in het centrum waar jongelui heen en weer 

drentelden en elkaar tegen kwamen. “Zo kregen ze meer oog en vaak een oogje op elkaar”. Dat 

slenteren heette ‘stiefelen’, afgeleid van de halfhoge laars die aan het begin van de vorige eeuw 

nog veel als net schoeisel werd gedragen. Het woord werd vooral gebezigd in het Zuidnederlandse 

taalgebied. Toen het noordelijker in zwang kwam, heeft zich een klankverandering voorgedaan. In 

de Hollandse uitspraak werd de ie een ij. Een Hollander heeft ook geen ‘pien in ’t lief’. Maar toen 

de stiefel als schoeisel uit de mode verdween, begreep niemand meer wat een stiefelbaan of een 

stijfelbaan was, terwijl het verschijnsel ter plekke nog steeds bestond. Het volk heeft er toen voor 

gezorgd dat het geassocieerd werd met een woord dat wel bekend was: stijfsel. Korstanje eindigt 

met de conclusie dat “het Gouds een mooi voorbeeld van volksetymologie rijk” is.  

 

http://www.diegoude.nl/
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Pelita-huizen aan de Van Baerlestraat in Gouda 
 

Ed Vermeulen uit Baarn vraagt: “Weten jullie in Gouda van het bestaan 

van Pelita-huizen?” Daarvan zijn er vlak na de oorlog 700 gebouwd, door 

heel Nederland verspreid. In het boek Indisch Licht staat dat de stichting 

Pelita ook tien wooneenheden in Gouda heeft neergezet. Die stichting is 

in 1947 opgericht voor de huisvesting van repatrianten vanuit het 

voormalige Nederlands Indië. De naam Pelita verwijst naar een olielampje 

dat in de tropische nachten vaak langs de onverlichte wegen en op de 

berghellingen als lichtbaken diende. Hoe weet Ed dat allemaal? Hij heeft 

net zelf een artikel geschreven over de acht Pelita-huizen die op 17 juli 

1951 in Baarn werden geopend door Koningin Juliana.  

 

Het blijkt niet moeilijk om te achterhalen waar die Pelita-huizen in Gouda staan. Of het er tien 

zijn, laten we even in het midden. Bij het streekarchief SAMH bevinden zich de bouwtekeningen uit 

1949 voor woningen die gebouwd werden in opdracht van de Stichting Bouwfonds van de Stichting 

Pelita. Het gaat om Van Baerlestraat 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 en 50 (de Van Baerlestraat is 

maar aan een kant bebouwd en daarom doorlopend genummerd), terwijl ook sprake is van 

bovenwoningen op 42a, 44a en 45a. Wie het aantal huisnummers telt, komt op 12 wooneenheden. 

De Goudsche Courant van 5 november 1949 meldt dat er schot komt in de woningbouw en somt dan 

een aantal projecten op. Dan worden ook de Pelita-huizen genoemd, volgens de krant bestemd voor 

‘slachtoffers van de oorlog tegen Japan’. Een half jaar later staat in de krant het bericht dat de 

Pelita-huizen hun voltooiing naderen. 

 

Jan en Ria Karreman wonen sinds 

1976 op Van Baerlestraat 50, het 

huis aan het eind van het tweede 

blokje, op de hoek van de Bosboom 

Toussaintkade. Jan Karreman was 

meubelmaker bij Steenland dat in 

1947 een nieuwe fabriek had gezet 

aan Schielands Hoge Zeedijk. Hij 

bevestigt dat er voor die tijd 

allemaal Indische mensen in de 

huizen woonden. Het ging 

oorspronkelijk om vier dubbele 

(duplex) woningen en vijf 

eengezinswoningen; in totaal 

dertien wooneenheden. In hun 

hoekhuis woonden de heer en 

mevrouw Groeneveld van Essen-

Rozekwist. Blijkens een kopie- 

bouwtekening trokken zij hier in 

juni-juli 1950 als eerste bewoners 

in. Zij moesten een maandelijkse 

huur opbrengen van ƒ 40,45, 

exclusief water. Andere namen 

waren Lenette, Rotschild, van Pan. 

Jan Karreman kwam als jongen al 

aan huis bij diverse Indischmensen 

die hier woonden. Zij zijn nog in 

Apeldoorn en in Huis ter Heide op bezoek geweest toen de oude mevrouw en later haar dochter 

kwamen te overlijden. 

Op enig moment heeft de Stichting Pelita de huizen van de hand gedaan. Toen Jan Karreman erin 

kwam, huurde hij het huis van verzekeringsmaatschappij ’t Hooge Huys in Alkmaar. Naderhand is 

het pand diverse keren in andere (particuliere) handen overgegaan.(GJJ) 
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Het Gouda van…….. Henk Natte 
 

Als je door de 

Kleiwegstraat loopt, 

valt je oog als vanzelf 

op het mooi 

geschilderde pandje 

met de opvallende 

ramen en het verfblik 

buiten. Henk Natte, de 

eigenaar van deze alom 

bekende verfwinkel is 

voor velen een  

bekende naam in 

Gouda. Henk hoort bij 

Gouda. “Je krijgt een 

gezicht in de stad,” 

aldus Henk Natte zelf.  

De stamboom van de 

familie Natte gaat, voor 

zover bekend, terug tot 

1717, tot Floris Natte in 

Duivendijke, een 

voormalige gemeente 

op Schouwen-Duiveland. 

De opa van Henk Natte 

is de eerste Natte die 

zich in 1938 in Gouda 

vestigt. De vader van 

Henk is degene die in 

1959 aan de 

Reigerstraat 74, het 

adres van zijn schoonouders, een schildersbedrijf begint. In 1961 opent hij de winkel aan de 

Kleiwegstraat 22, die in 1907 van palingrokerij tot stukadoorsbedrijf was verbouwd. Henks vader 

maakt er de voor veel Gouwenaren bekende verfwinkel van. Van de toen dertien verfwinkeltjes in 

de binnenstad, heeft Natte het als enige overleefd. “Het devies van mijn vader was: ‘Blijf 

investeren, sta niet stil; stilstand is achteruitgang!”   

Henk Natte wordt in 1964 geboren. Nadat zijn ouders in 1972 zijn gescheiden, woont Henk alleen 

met zijn vader boven de winkel. Zijn zus, die hem nu alweer ruim 12 jaar bijstaat in de winkel, 

groeit op bij hun moeder. Henk verzorgt als achtjarige jongen voor hem en zijn vader het 

huishouden. De lagereschooltijd roept niet bepaald leuke herinneringen bij hem op. Hij begint op 

de Emmaschool en vervolgt zijn schooltijd op de Albert Schweitzerschool in de Lethmaetstraat. 

Mijnheer Van Gigch herinnert hij zich als een zeer fijne, rustige onderwijzer die hem warmte en 

zelfvertrouwen gaf. “Mijnheer Van Gigch heeft mijn leven bepaald, hij heeft me op weg geholpen 

en me gestimuleerd naar de LTS te gaan”. Na de LTS volgt Henk de MTS in Utrecht, de NIMETO; de 

nationale schilderschool. Na vier jaar verlaat hij deze school als trotse ‘meesterschilder’.  

 

Henk houdt al zijn hele leven van het water. Als jongen van zes jaar begint hij te zeilen in een 

piraatje, zijn ‘Natterik’, zoals hij al zijn boten zal noemen. In 1986-1987 doet hij mee aan de 

wereldkampioenschappen en wordt hij zesde van Nederland. Ook nu heeft Henk nog steeds zijn 

‘Natterik’, al is de zeilboot al jaren geleden vervangen door een motorboot.  

Als puber van zestien, zeventien jaar geniet Henk vooral van het uitgaansleven. Op de 

donderdagavonden is het op de Kleiweg een drukte van belang: een lange stoet paraderende 

mensen. (Zoals Henk het beschrijft, de stijfselbaan uit de jaren vijftig, maar in Henk z’n tijd 

noemden ze het volgens hem niet zo.) Ook de vrijdagavonden zijn heel gezellig: stappen met 

vrienden, op naar de Pijpela, een dancing in de Keizerstraat, met Rens van Werkhoven als de 

Henk Natte en zijn zus Gerda 
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disjockey. Als het orgel op zaterdagochtend in de verte klinkt, weet Henk dat zijn vader hem uit 

zijn bed komt trommelen.  

De dienstplicht roept in 1985. Zijn liefde voor het water brengt Henk ertoe te solliciteren bij de 

Marine in Den Helder, waar hij vervolgens acht maanden werkt als kok op de Hare Majesteit de 

Witte de Witt. Omdat het niet is wat hij ervan verwachtte, meldt hij zich bij de Mariniers in 

Rotterdam, waar hij een geweldige tijd vol sportactiviteiten beleeft.  

Het is 1986 als Henk tegen zijn vader zegt: “Pa, ik kom bij je werken.” “Nee, dat gaan we niet 

doen,” antwoordt zijn vader en hij geeft Henk duizend gulden. “Ga maar lekker voor jezelf 

beginnen.” 

Henk begint vervolgens zijn schildersbedrijf in het schaftlokaal van de op dat moment leegstaande 

witlofkwekerij aan de Bloemendaalseweg. De winkel aan de Kleiwegstraat neemt hij in 2003 over 

van zijn vader, die in 2005 overlijdt, waarna Henk zijn zus vraagt hem te komen helpen. 

De Kleiwegstraat kent samen met de Nieuwe Haven een zeer actieve winkeliersvereniging, de ONK 

geheten. Om het contact tussen de winkeliers te bevorderen is dit jaar het Colourfestival 

georganiseerd, waar veel mensen op af kwamen. Ook de jaarlijkse Ibizalounge, dit jaar op 23 

september, is een groot succes. ‘De Kleiwegstraat is een heel gezellig, actief straatje’, vindt ook de 

zus van Henk, die met haar man en dochter boven de winkel woont. De detailhandel in de Goudse 

binnenstad is volgens Henk echt aan het opkrabbelen. Winkeliers trekken vanuit de buitenwijken 

naar de binnenstad, waardoor de leegstand wordt opgevuld, ook doordat sommige winkels als 

woonhuis worden ingericht.  

Henk vindt Gouda een mooie stad, vanwege, zoals hij ze noemt ‘de pandjes’ en omdat er veel 

wordt georganiseerd; eigenlijk steeds meer. De hoge parkeerkosten vindt hij wel een punt van 

aandacht. De stad wordt levendiger en actiever en daar moeten we met z’n allen van profiteren. 

Gouda is een stad met veel kansen. “Ik woon hier heel graag; Gouda is mijn stad!” 

(Maria ten Tusscher) 

 
Lezing over portretten van Erasmus (26 okt.) 
Op donderdagavond 26 oktober aanstaande geeft Imelda van der Linden een 

lezing met lichtbeelden over portretten van Erasmus. Grote kunstenaars als 

Quentin Metsys, Hans Holbein de Jongere, Albrecht Dürer en Lucas Cranach 

de Oude hebben een of meerdere van die portretten gemaakt. De lezing is 

georganiseerd door het Erasmus Genootschap Gouda.  

De lezing wordt gehouden in het gebouw van de vroegere St. Theodorus 

Stichting aan de Westhaven 33. Aanvang 20.00 uur. Verdere info 

www.erasmusgouda.nl, of bestuur@erasmusgouda.nl. 

 

Korte cursus stamboomonderzoek in Gouda (17 nov./ 1 dec.) 
Het Streekarchief Midden-Holland 

(SAMH) organiseert dit najaar weer 

een cursus ‘Stamboomonderzoek 

voor beginners’. Sinds de 

televisieserie Verborgen Verleden 

willen steeds meer mensen aan de 

slag met hun stamboom. Als u niet 

goed weet hoe te beginnen, is het 

handig een korte cursus te volgen. 

Onder leiding van een medewerker 

van SAMH leert u hoe u een 

onderzoek start, welke historische 

bronnen u gebruikt, welke websites 

er zijn en hoe u de gegevens 

vastlegt.  

Bijgaand een portret van de Goudse familie De Goeij, een opname van augustus 1931. 

 

De cursus wordt gehouden op de vrijdagochtenden 17 november en 1 december a.s. van 10:00 tot 

12:00 uur in de Chocoladefabriek. Prijs: € 15,-. Aanmelden via info@samh.nl   

http://www.erasmusgouda.nl/
mailto:bestuur@erasmusgouda.nl
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